
1 ערוץ
יום רהשבועלשיר?• חשק שד ישבררוגו

 הישרא־ הטלוויזיה של השבועי יומן ^
 לפני האזרחים שמקבלים עונש הוא לית 1 1

 לפני בדיוק היומן את תקעו סתם לא המתנה.
 את תציל מיכאלי שריבקל׳ה למסיבה. סיבה

 עושה ריבקל׳ה ואכן המתמוטט. מצב־הרוח
אחר...) לגמרי סיפור שזה המלאכה(רק את

 האיניתיפאדה. בחדשות מתחיל היומן
נפ אשה ברפיח. פלסטיק בכדור נהרג צעיר
 במח־ בעזה. מיתקן־הכליאה בפתח ביריה צעה

 שנורה תושב נפצע בטול־כרם נודהפליסים
 מיריות אשה נפצעה סעיר בכפר בראשו.
 הדלק (שוב), בודק, צה״ל ישראלים. אזרחים

 שבוע־ בעוד פחד, (אין אחוז, בשלושה יוזל
 נמשכת בליכוד מחדש). אותו יעלו שבועיים
 יתכנס מתי החיונית: בשאלה עולם מילחמת
 הכל מזה (וחוז ביולי. 4ב־ או 2ב־ המרכז?
 בתאונות־ררכים. השבוע מתו תשעה בסדר...)

 בחדשות. בית־שאן גם קשה. נפצעו 45 ורק
 ומנהל טיחה, האלה העיר, אלת את גנבו

 בגניבה כחשוד נעצר הליכוד של החשבונות
 ועוד בשילטון שנה 12 רק המיפלגה... מקופת

 בטינופת. המערד שיאי את שוברים מעט
המ באות אחריהם לפתיחה. מאזסים כאן עד
 אין בהן שגם היומן, כתבות העיקריות. נות

 לא? איך בכל. שולט העצב שימחה. של שמץ
 שלא מובטלים מיספר בארץ, פורח המיתון

 שאומרים מי כבר (יש 1966 מאז כמותו זכור
 מיפע־ המצב) את תציל קטנה מילחמה שרק
 מיפעלים העובדים. מיספר את מצמצמים לים

 מאמינים עוד הנאיביים הפועלים רק נסגרים.
 בדיבורים. המפולת את לעצור אפשר שעור
 אחד פועל זועק הציונות,״ את מפטרים .היום

 עושים לא כבר שדיבורים מבין לא בתמימות.
רחמים. בלי מפטרים אחד, אף על רושם

 מיקצוע, להחליף 50 בני מאנשים מבקשים
 להם. רק מחכים חדש מיקצוע שעם כאילו
 מבקשי־העבודה. בין צעירים שאץ כאילו

לחו שקל 500ב־ עבודה למובטלים מציעים
 המציאה, על קופצים שלא ומתפלאים דש,

 יכולה לא הזה מהסוג טלוויזיונית וכתבה
 פרופסור, איזה של בירבור איזה בלי להסתיים

 חליפה שרוול מתוך רעיונות שמושן־ אחד
 הוא לפניקה,״ .אסור^להכנס היטב. מחוייטת

 לא עוד הבנק אצלו לדבר. לו קל מודיע,
צ׳קים. מחזיר

 גיבעתי חיילי ארבעת צבא. המיתון, אתרי
 בבית־המישפט. שלהם הדרך לסוף מגיעים

 איומים התעללות מעשי בביצוע הורשעו הם
 היכו הצעירות, לידיהם שנפל אומלל באזרח

מישפחתו. כל לעיני איומות מכות אותו
להש שאין אומרות הפקודות אם מה אז
 לא בכלל הם ענישה. כאמצעי בכוח תמש

 הם להרתיע. שלא ובטח להעניש, התכוונו
שה אחרי העצבים, את עליו הורידו סתם

 שאסור להגיד היה יכול ומי נסתיימה. פעולה
ש בטלוויזיה הצהיר כששר־הביטחון להם?

העצמות... את להם ישברו
 החיילים. את מחנכים המישפט בעיקבות

 שבו סרט מראים להיתפס. לא אותם מחנכים
 הוכחות,״ ״אין מכות. מקבל שהוא עצור צועק
 מרסקים חיילים רואים אחר־כך הקריין. אומר

 ״כבר הקריין, אומר .עכשיו," הפרצוף. את לו
הוכחות.״ יש

 שימחה בישראל אין שאמר: מי כבר היה
 שימחה ואיזה לאיד. השימחה כמו גרולה,
 הקרובה מנפילתה לישראלים יש יותר גדולה

 גלס־ בלי קומוניסטית מיפלגה רק׳ח. של
בשק הבונה מיפלגה דמוקרטיה. בלי נוסט.
 יש כבר הערבי ברחוב הקרב. סופה את דנות

 התנועה גם וקיימת ממנה, ערביות מיפלגות
 בקהל-הבוחרים פה בכל הנוגסת האיסלמית

הקומוניסטים. של המסורתי
 חברי־הכנסת מיספר השתנה לא שנה 40

 רק״ח ארבעה. ונשארו ארבעה היו רק״ח. של
 תמונת רק אותה. לשנות לשינויים תיתן לא

 גדולה. בתמיהה מלמעלה מסתכלת לנץ
 שלו. הכלל עובד לא בישראל כאן רווקא
 בשכר עובדים ושני מכונת־שיכפול לי ״תנו
במשך וכאן לנין. אמר מהפיכה," לכם ויש

 עוד בשכר, עובדים עשרות עם שנים, עשרות
המהפיכה... קצה את רואים לא

 מצלמת־הטלוויזיה מסתיים. כמעט היומן
 המדינה לאזרחי להראות בחצר־כנרת, נעצרה

מה נעלם שכמעט מהסוג נריר, ישראלי יצור
נשארו. מעסות דוגמות רק עולם,

 היהודים הפועלים את לישראלים מראים
 בוויטרינות, אותם ישימו מעט עוד האחרונים.

 שחוגגי־ כדי כאלה. היו שבכלל שיאמינו כדי
 ולהביט לבוא יוכלו הכנרת, שפת על המנגל,

 לעבוד הפסיקו שלא האלה, המוזרים ביצורים
תאונות־ רק חולים, כשהיו לא אפילו שנה, 70

ממלאכה. להתבטל להם גרמו עבודה
 העבודה על שבא החורבן את כשרואים

קור הפך היהודי הפועל לבכות. בא העברית
בי המוצלחת הבדיחות, רק ממנו נשארו יוז.

 לטיול. נכדו את שלוקח הסבא על היא ניהם
 הבניין ״את נכדו: לפני הסב מתגאה בדרך
הנד והנכד צעיר, כשהייתי בניתי אני ההוא

 היית צעיר ״כשהיית סבו: על בזוועה זועק הם
סבא?״ ערבי,

 מחצר העולה והשירה הזה העצוב המראה
 הזה, במצב אחת: שאלה רק מעוררים כנרת

לשיר? חשק להם יש עוד

בדל אריאלה  — ר
ימין,
 — ברדוגו אבי

 מסתכלים שמאל,
.1948 במילחמת

הבל המילחמה :1948 אריארהרברר
אפשר

להפסיק
לבמת

 של בסירטו אותי קוממו דברים ני (*ץ
*  שלא המילחמה — '48 קווה יהודה /

והיומרנות. מתוכן הריקה הפוזה — םרה11
 ושבע זה, בסרט הופיעו דמויות שמונה

 שמם — היכר סימני שני נתנו מתוכן
 הם כאילו במילחמת־העצמאות. ותפקידם
 חיילים, הם כאילו אחרת. זהות כל משוללים

 סיומה עם שנה, 41 לפני נעצרה שהתפתחותם
ההיא. המילחמה של

 שחור בשחור״לבן. התמונה קפאה כאילו
מעצ פוזה וזוהי ריקנות. של ולבן סבל של

 אנשי ארבעת מתוך שלושה לפחות שכן בנת.
 ואסתר הנדל, יהודית אבנרי, אורי השמאל:

 הווייתם הצופים. לציבור היטב מוכרים קל,
 מאז עצמם עם שעשו במה היא העיקרית

 ידועים הם מאיתנו למעטים רק המילחמה.
בתש״ח. שלהם עלילות־הגבורה בזכות

להו נוסף מימד נותנת העכשווית הוויתם
 הימין. מאנשי שנשלל מימד בתוכנית, פעתם

הצי של המכריע לרובו אנונימים אכן אלה
 אומר אינו בתש״ח הצבאי ותפקידם שמם בור.
 בעיננו, ונראים באוזננו, נשמעים והם דבר,

להציג. הסרט שבחר למה מבעד רק
 שמאל — מרתקת משוואה נוצרת וכך

ורצחני. בור ימץ ורוחני, מתייסר
 את כי מאוד. שקוף עד שקוף תרגיל וזהו
 השמאל, איש זמיר, ישראל השמיני, הארם
 להציג טורחים הרחב, לציבור מוכר שאינו
 אלא הצבאי, ובתפקידו בשמו רק לא לפנינו

 וסופר. עיתונאי — העכשווי במיקצועו גם
 בנייר בעט, אוחז כשהוא בו פוגשים ואנו

 אינה הסופר, אביו שתמונת חבל ורק ובספר,
מהקיר. אלינו ניבטת

 מי של בליבו להיות צריכה רישעות כמה
 גיבורי את זו מיתממת בררו להציג שבחר
הצופה. של לתבונתו בו היה בוז וכמה הסרט

 שבאו המונולוגים בין הקישור מילות ללא
 מילחמה וקיטעי מוכרים לא נופים רקע על

 במילחמת־ כי יודעים היינו לא ארכיוניים,
מדובר. העצמאות

 לעיני מבעד מצטיירת הזו המילחמה
 זרה אדמה על המתרחשת כמילחמה השמאל
 לא כשמטרותיה הלוחמים, מבית הרחוקה
 כך ובשל מופרכות. ועילותיה להם, ידועות

 נשארים והם עימה, להזדהות יכולים אינם הם
אליה. הלכו שבשמה ולחברה לה מנוכרים

ובכו. ירו ובכו, ירו והם
 כדברי אידיאולוגיה, ללא כשהלכו גם
 אבנרי כדברי פציפיסטים, ממנה חזרו זמיה

 הארץ, תושבי של הגירוש ורדופי־סיוט
ולבכות. לירות המשיכו הם — הנדל כדיברי

של הנדל, יהודית של הדראמתי כישרונה
 המילחמות כל של אנטיגונה חזות את בשה

המכ ובשערה לבושה בשחור הכבד, באיפורה
 חורבות של תפאורה רקע ועל כמסך, פניה סה

 כיש־ הספרותי. בכישרונה רק מתחרה אפלות,
 ערביי גירוש של ציורי בתיאור המתבטא רון

 החברה, של לעברה הניטח ובמטח־הירי חיפה
ההיא. מהזוועה חלק להיות אותה שאילצה

הרי את מבכה חברמנית, בהופעה ואבנרי,
 לחיים חזרתם עם החיילים בלב שנוצרה קנות

 בעיק- שנולד והניכור משדה־הקרב אזרחיים,
 הפציפיסט, הוא קידש, שבשמו ניכור בותיה.

 שלא החברה על שנה 40 הנמשכת מילחמה
בתוכה. מקום לעצמו מצא

 שנה 40ש־ זמיר של המתמשן בכיו וקול
 משסיים, עתה, ורק ההיא, המילחמה את כותב

 עלינו מהלך הזה והבכי ממוראותיה. השתחרר
היום. עד אימים
 ״יורים שהמושג סברתי שלתומי אני, וכך

המ המנדה, של סיבלו את לתאר בא ובוכים״
 זהו בעצם כי לומדת המנודה, כאב את בכה
 להילחם שנאלץ מי של העצמי הרחמים בכי

בה. להיפגע אף ואולי לו לא במילחמה
 ששת־היכד במילחמת נזרע לא הזה הזרע

 יום־ במילחמת או במילחמת־ההתשה ולא ים,
באינתיפא או במילחמת־הלבנון הכיפורים,

 על־ נזרע והוא העצמאות. במילחמת אלא דה,
מהשמאל. רועי־הרוח ידי

היה
טראנספר

ש המילחםה ,1948 — התכנית וצרי ^
 של ליבו אומץ פיספסו. — ננמרה לא

 נותרו גם לכן לו, עמד לא והכימאי הכותב
 בעצם מה של לא־ברורה תחושה עם הצופים

שקרה? מה קרה כך דווקא ולמה קרה?
 של המסורת מיטב פי על מתחילה התכנית
 לאגדת היסוד את ובונה הציונית, התעמולה
דו פראיים ערבים חייו. על הנלחם הישראלי

 הדהרה את מלווה הקריין סוסים. על הרים
ה עטו העברים ״מכל דראמתית: בקריינות

ולהש לרצוח ישראל, מדינת על ערבים
 מעלה המזנקים הטנקים בצירוף מיד...״

 הזרועים השחורים והשמים מטה... ודורסים
 עורכי חטאו כבר כאן אסון... מבשרי במטוסים
 הזאת שבמילחמה שכחו הם לאמת. התכנית

ומולדתו. ביתו את הפלסטיני העם איבד
 בגבולות נשארו פלסטינים אלף 50 רק

 המובסים צבאותיהם נסיגת לאחר המדינה.
פלס אלף 600—700 יצאו ערב. מדינות של

 הסמוכים מחנות־פליטים אל לגלות, טינים
לא הם הביתה. לחזור קיוו משם למולדתם.

מרמלה הערבים גירוש
כניודרב־ן1לח הצלחה שד
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